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      חייל חובש כיפה – קושי ואתגר   הפעלה 18

  מטרות:

לברר מהם הקשיים והאתגרים הצפויים לחייל הדתי במהלך שירותו הצבאי.    

  לברר עם המשתתפים דרכים להתמודדות עם הקשיים.

 עזרים:

נספח מס' 1: כרטיס  משימה אישית ”תמונה אחת שווה אלף מילים” (כמספר המשתתפים).   

נספח מס' 2: כרטיס משימה  זוגית  ”להיות חייל דתי...” (כמחצית ממספר המשתתפים).    

 מהלך ההפעלה 

שלב א' – אישי

המנחה יחלק למשתתפים כרטיס משימה אישית –  ”תמונה אחת שווה אלף מילים” (נספח מס' 1) ויבקש 

מהם לבצע את המשימות המצורפות.

שלב ב' – זוגי

ויענה על השאלות  זוג יקבל כרטיס משימה (נספח מס' 2)  המנחה יחלק את המשתתפים לזוגות. כל 

המצורפות.

שלב ג' – במליאה

דיווח הזוגות.
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         שאלות לדיון:

המנחה יקריא למשתתפים את הקטע הבא:   

"שירגישו כי גם עיני ה' וגם עיני כל ישראל עליהם תמיד כי הם מקדשי ה' הנכבד באמת... ובכך 

חייבים  כ"ג, ט"ו). המודעות הזו שהשכינה שורה במחנה,  (דברים  'והיה מחניך קדוש'  יתקיים 

להשריש אותה היטב בחיילים גם לפני יציאתם לשירות הצבאי, ובייחוד יש להדגיש שכל רגע 

פנוי יוקדש ללימוד תורה אם מעט ואם הרבה, וזה ירומם את הלומדים ואף הרחוקים יתקרבו..." 

(הרב נחום אליעזר רבינוביץ במבוא לספרו "מלומדי מלחמה", הוצאת מעלות, תשנ"ד)

האם אתם מסכימים עם דבריו של הרב רבינוביץ?   .1

לאור דברים אלה, מה יסייע לחייל הדתי להתמודד עם הקשיים?    .2

המנחה יקריא למשתתפים את הקטע הבא:   

"תרומתו של החייל הדתי בשירותו בצה"ל אינה מסתיימת בתרומתו לביטחון במסגרת התפקיד 

המצומצם המוטל עליו. תרומתו בהיקף רחב הרבה יותר: החייל הדתי תורם לדמותו הייחודית של 

צה"ל כצבא יהודי. כאשר החייל הדתי ממלא את חובותיו לבוראו ולעמו כאחד, הוא מהווה את 

הקשר שבין המורשת היהודית לבין ההווה."                                             

(הרב שלמה קוק, מתוך: "הצעיר הדתי בשערי צה"ל", אתר "דעת" לימודי רוח ויהדות)

מה דעתכם על דברים אלו של הרב שלמה קוק? נמקו.   .3

האם ניתן לומר שחיילים דתיים, המתמודדים עם קשיים שונים בצבא ויכולים להם, ”הם מקדשי ה'    .4

באמת” ? נמקו.

האם המודעות לקשיים ולאתגרים הצפויים לחייל הדתי עשויה להשפיע על החלטותיכם בבחירת    .5

מסלול אישי תורני לפני שירות צבאי?

האם הבנת הקשיים והאתגרים העומדים לפני החייל הדתי עשויה להשפיע על מחויבותו לקיום    .6

מצוות?
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נספח מס׳ 1 

כרטיס משימה אישית: תמונה אחת שווה אלף מילים 

 

תן כותרת לתמונה.   .1

אילו רגשות עולים בך כשאתה מביט בתמונה?   .2

להיות חייל דתי בחברה חילונית משמעותו עבורך __________________________   .3

כיצד מייצגת תמונה זו, לדעתך, את ייחודיות דרכה של הציונות הדתית במדינת ישראל?     .4

נמק.   
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החייל הדתי במהלך שירותו 

הצבאי עלול למצוא עצמו נתון 

במצבים שטרם התנסה בהם ולהיקלע 

לקשיים מבחינה דתית-הלכתית.

לפניכם רשימה חלקית של קשיים מסוג זה.

1. האם ישנם קשיים נוספים שלא מופיעים ברשימה ואתם 

חוששים מהם? הוסיפו קשיים אלו לרשימה מימין.

2. בחרו שני סוגי קשיים והציעו דרכים 

להתמודדות עמם.

נספח מס׳ 2

כרטיס משימה זוגית

קשיים לחייל הדתי *                         

סגנון דיבור  .1

ניבולי פה  .2

מצוות לימוד תורה  .3

להיות פרט דתי בחברה חילונית  .4

מסיבות וערבי הווי באווירה   .5
שאינה הולמת

חברה מעורבת (נוכחות בנות)  .6

קיום מצוות   .7

(שבת, כשירות, תפילה ועוד)

השחתת רכוש צבאי  .8

_______________________________  .9

_______________________________  .10

*מלבד הקשיים הצפויים לכל חייל בשירות צבאי.

הציעו דרכים להפוך קושי לאתגר 

__________________________________________  .1

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________

__________________________________________  .2

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

שאלות לדיון:

באילו דרכים  ניתן להתכונן מבחינה אמונית לקראת מסלול המשך?  .1

כיצד לדעתכם מסלול "ההסדר" או לימודים במכינה קדם צבאית    .2

עשויים לעזור להתמודדות  עם הקשיים של החייל הדתי בסביבה    

חילונית?  

התכוננו לדיווח במליאה.  


